
LES MILLORES

L’AMFITEATREEl canvi de butaques ha permès posar en funcionament
l’amfiteatre en traslladar a dalt les de la platea. La sala té 350 localitats.

LA CLIMATITZACIÓ La part menys visible i més costosa, que ha quedat
ben integrada en la reforma. L’antiga calefacció no complia cap normativa. 

RESTAURACIÓ S’han restaurat les motllures de la boca de l’escenari i
s’ha reestablert la il·luminació. Els cortinatges també són nous.

FIBRA ÒPTICA A banda de diferents millores tècniques de llum i so
s’ha fet arribar fibra òptica al darrere de l’escenari i a la cabina.

Si bé la sala és aquests dies la
protagonista dels Carlins, l’im-
moble, com explica Josep Soler,
«té molts altres espais que es po-
drien utilitzar, com diferents patis
exteriors i sales  que, progressiva-
ment, volem rehabilitar perquè la
sala Els Carlins es converteixi en
l’Espai Carlins». Aquesta serà, re-
marcava Soler, la «marca» que en-
globarà en el futur «tots els espais»
d’un equipament de gestió i pro-

pietat privada però de «vocació
pública». Un dels plantejaments
seria fins i tot traslladar l’entrada
on havia estat inicialment, al car-
rer Sant Miquel. L’edifici, amb l’ac-
tual entrada pel carrer  Sabateria,
ocupa un espai comprès entre el
carrer Sant Miquel, Sabateria, Pe-
dregar i Beates.

En els darrers anys s’han arre-
glat diferents sales d’ús polivalent
que serveixen per a la gestió de
l’entitat i per a la formació. De fet,

els tallers de teatre han estat un
dels pilars de l’activitat de la sala,
que n’ofereix de manera contínua
des del 1995. 

Un dels objectius a curt termini
és tornar a tenir un servei de bar
que, a més, suposaria per a l’enti-
tat «un suport econòmic». Des del
2017, el petit escenari del bar i  l’es-
pai que havia estat el menjador
s’ha reconvertit en Barlins Teatre-
ria, un espai escènic pensat per a
propostes de petit format.

S. PAZ MANRESA

Espai Carlins serà la marca
de les sales de l’equipament 
Un dels objectius a curt temini és poder reobrir el bar del teatre

HAJAR ECHENOUILI

Aspecte del bar, un dels espais on hi ha l’activitat escènica de petit format del Barlins Teatreria

 «La sala ja la tenim però queda
molt per fer», explicava ahir Josep So-
ler. Per exemple, rehabilitar el vestí-
bul, la part interior de l’escenari i els
camerinos (en la imatge de la fotogra-
fia). Quan el 2017 un equip d’arquitec-
tes va fer el pla arquitectònic de l’im-
moble no va detectar cap problema
«estructural» però l’estudi va servir
per «tenir clar com s’havien de reor-
ganitzar els espais. Sabem cap on
hem de tirar, però de mica en mica».

Les reformes han
d’arribar al vestíbul 
i als camerinos

HAJAR ECHENOUILI

TEMA DEL DIA
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